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Regulamin 

Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe  

Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 

 

§ 1  

Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej Róży, przy współudziale 

szkół wyższych działających na obszarze województwa pomorskiego. 

2. W konkursie mogą brać udział szkoły wyższe (publiczne oraz niepubliczne) 

spełniające łącznie następujące warunki: 

a) posiadające uprawnienia do prowadzenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych 

magisterskich  

b) prowadzące w bieżącym roku akademickim takie studia na obszarze województwa 

pomorskiego. 

3. W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci poprzednich edycji w kategorii „najlepszy 

student”. 

4. Wyboru laureatów konkursu dokonuje Kapituła Konkursowa, powołana przez Zarząd 

Stowarzyszenia Czerwonej Róży w następującym składzie:  

a) trzech przedstawicieli Stowarzyszenia Czerwonej Róży,  

b) trzech przedstawicieli Rady Programowej Stowarzyszenia Czerwonej Róży, 

c) jeden rektor każdej publicznej uczelni wyższej biorącej udział w konkursie, 

d) rektor - przedstawiciel niepublicznych uczelni wyższych biorących udział w 

konkursie, 

e) trzech przedstawicieli sponsorów konkursu. 

5. Rektor wchodzący w skład Kapituły Konkursowej może upoważnić wyłącznie innego 

członka kolegium rektorskiego reprezentowanej przez siebie szkoły wyższej biorącej 

udział w Konkursie do wykonywania obowiązków wynikających z członkostwa w 

Kapitule Konkursowej 

6. Nie jest możliwe udzielenie przez rektora szkoły wyższej biorącej udział w Konkursie 

upoważnienia do wykonywania obowiązków wynikających z członkostwa w Kapitule 

Konkursowej osobie spoza kolegium rektorskiego danej uczelni 
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7. Posiedzenia Kapituły Konkursowej, którym przewodniczy Prezes Stowarzyszenia 

Czerwonej Róży lub upoważniona przez niego osoba, zwołuje Zarząd Stowarzyszenia. 

8. Wszystkie osoby wchodzące w skład  Kapituły Konkursowej są zobowiązane osobiście 

uczestniczyć w posiedzeniach Kapituły Konkursowej, publicznej prezentacji 

kandydatów oraz w uroczystej gali konkursowej w Dworze Artusa w Gdańsku. 

9. Konkurs jest prowadzony w dwóch etapach: uczelnianym i środowiskowym, w 

kategoriach: „najlepszy student” oraz „najlepsze koło naukowe”. 

10. Nagrodami w konkursie są: 

a) w kategorii „najlepszy student” - samochód osobowy, 

b) w kategorii „najlepsze koło naukowe” - kwota 12.000 zł, 

c) nagrody dodatkowe ufundowane przez instytucje lub osoby prywatne. 

 

§ 2 

Postanowienia szczegółowe 

1. Konkurs jest ogłaszany przez Zarząd Stowarzyszenia Czerwonej Róży oraz władze 

szkół wyższych biorących udział w konkursie w terminie do dnia 21 marca 2016 

roku. 

2. Wyłonienie najlepszych studentów oraz kół naukowych na etapie uczelnianym 

powinno nastąpić w terminie do dnia 22 kwietnia 2016 roku.  

3. Szkoła wyższa biorąca udział w konkursie zgłasza do konkursu jednego kandydata w 

każdej kategorii, z zastrzeżeniem, iż w kategorii „najlepszy student” może być 

zgłoszony wyłącznie student studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów 

magisterskich. 

4. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: 

a) wypełniony formularz zgłoszeniowy kandydata w danej kategorii, podpisany przez 

rektora lub prorektora właściwego ds. studenckich szkoły wyższej biorącej udział 

w Konkursie, 

b) załączniki argumentujące wybór i potwierdzające wszystkie osiągnięcia kandydata 

w danej kategorii (zaświadczenia, opinie, certyfikaty, prezentacje, publikacje itp.),  

c) co najmniej jedną fotografię kandydata, w wersji elektronicznej (format jpg, 

rozdzielczość min. 300 dpi). 
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5. Zgłoszenia powinny być złożone w terminie do dnia 22 kwietnia 2016 roku, 

jednocześnie: 

a) w biurze organizacyjnym konkursu, ul. Traugutta 111, 80-980 Gdańsk,  

b) pocztą elektroniczną na adres konkurs@czerwonaroza.org.pl,  

6. W przypadku, gdy w danej kategorii zostanie zgłoszonych więcej, niż 8 kandydatów, 

Kapituła Konkursowa zastrzega sobie prawo do odbycia dodatkowego posiedzenia i 

ograniczenia liczby kandydatów w tej kategorii do nie mniej, niż 8, o czym 

poinformuje w terminie do 29 kwietnia 2016 roku. Dodatkowe posiedzenie Kapituły 

Konkursowej odbywa się w formule określonej w ust. 8. 

7. Publiczna prezentacja kandydatów, w kolejności ustalonej w drodze losowania, nastąpi 

w dniu 16 maja 2016 roku, w obecności Kapituły Konkursowej.  

8. Prezentacji dokonuje kandydat samodzielnie, a w przypadku koła naukowego jego 

członek. Czas prezentacji nie może przekroczyć 6 minut, a przygotowanie do niej 3 

minut. Po każdej prezentacji członkowie Kapituły Konkursowej mogą zadać 

kandydatowi nie więcej, niż dwa pytania, na które kandydat zobowiązany jest 

odpowiedzieć w czasie nie dłuższym, niż 1 minuta łącznie. 

9. Wybór laureatów konkursu o nagrodę Czerwonej Róży nastąpi podczas zamkniętego 

posiedzenia Kapituły Konkursowej w dniu 20 maja 2016 roku.  

10. Ocenie podlegać będą osiągnięcia naukowe, aktywność społeczna, sportowa i 

artystyczna kandydata, w okresie studiów wyższych lub trzech lat, odpowiednio w 

odniesieniu do studenta lub koła naukowego.  

11. Głosowanie Kapituły Konkursowej jest tajne i może odbyć się wyłącznie na 

posiedzeniu Kapituły Konkursowej.  

12. Nie dopuszcza się skorzystania z jakichkolwiek alternatywnych form głosowania 

Kapituły Konkursowej, w szczególności głosowania korespondencyjnego. 

13. Każdy z członków Kapituły Konkursowej wskazuje trzech kandydatów w każdej 

kategorii, przyznając im 4, 2 i 1 punkt, kolejno dla pierwszego, drugiego i trzeciego 

kandydata. Laureatem zostaje kandydat, który otrzymał łącznie największą liczbę 

punktów.  
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14. Jeżeli kilku kandydatów otrzymało największą liczbę punktów, przeprowadza się 

drugie głosowanie z uczestnictwem wyłącznie tych kandydatów na zasadach o których 

mowa w ust. 10.  

15. Jeżeli w drugim głosowaniu nie zostanie wyłoniony laureat, wyboru dokonuje 

Przewodniczący Stowarzyszenia Czerwonej Róży. 

16. Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu o nagrodę Czerwonej Róży odbędzie 

się w dniu 22 maja 2016 roku, w czasie uroczystej gali konkursowej, w Dworze 

Artusa w Gdańsku. 

 

§ 3 

Prawa i obowiązki uczelni „Gospodarza Konkursu Czerwonej Róży” 

1. Szkoła wyższa, której reprezentant zdobył nagrodę „Czerwonej Róży” w kategorii 

„najlepszy student”, otrzymuje tytuł „Gospodarza Konkursu Czerwonej Róży” kolejnej 

edycji Konkursu, w następnym roku akademickim. 

2. Gospodarz Konkursu Czerwonej Róży uzyskuje prawo do: 

a) posługiwania się tym tytułem w materiałach promocyjnych uczelni, 

b) publikowania nazwy i logo uczelni, jako Gospodarza Konkursu w materiałach 

informacyjnych i promocyjnych dystrybuowanych w związku z konkursem, przez 

Stowarzyszenie Czerwonej Róży, 

c) promocji uczelni w czasie uroczystej gali konkursowej, 

d) przywitania przez przedstawiciela uczelni gości w czasie uroczystej gali 

konkursowej, 

e) wręczenia przez przedstawiciela uczelni jednej z nagród lub nominacji. 

3. Gospodarz Konkursu Czerwonej Róży zobowiązany jest, podczas kolejnej edycji 

konkursu, do zapewnienia: 

a) sali o pojemności co najmniej 20 osób na potrzeby posiedzeń Kapituły 

Konkursowej, 

b) sali o pojemności co najmniej 100 osób wraz z wyposażeniem audiowizualnym i 

obsługą techniczną na potrzeby publicznej prezentacji kandydatów, 

c) poczęstunku na zakończenie uroczystej gali konkursowej dla jej uczestników. 
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4. Stowarzyszenie Czerwonej Róży będzie współpracowało z Gospodarzem Konkursu 

Czerwonej Róży w zakresie ustalenia szczegółów dotyczących zobowiązań o których 

mowa w ust. 2 i 3. 

5. Zgłoszenie przez szkołę wyższą kandydata w kategorii „najlepszy student”, jest 

równoznaczne z akceptacją przez tą szkołę wyższą praw i obowiązków „Gospodarza 

Konkursu Czerwonej Róży”, w przypadku zdobycia przez tego kandydata nagrody 

Czerwonej Róży. 

 

§ 4 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku naruszenia zasad regulaminu, Kapituła Konkursu ma prawo odrzucenia 

zgłoszenia kandydata. 

2. W sprawach dotyczących Konkursu o nagrodę Czerwonej Róży, nieuregulowanych 

regulaminem, decyzje podejmuje Zarząd Stowarzyszenia Czerwonej Róży. 

 

Z a r z ą d 

Stowarzyszenia Czerwonej Róży 


